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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-
на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 
и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-
ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:
•	 разработва, приема и одобрява български стандарти; 
•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
•	 издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-504, факс: +359 2 8174-535
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редакционен коментар
Животът в града е невъзможен без асансьори. Няма как да си предста-
вим блок, болница или хотел без тази малка кабинка, която спестява 
време и сили. Но за да е безопасно придвижването между етажите, на 
помощ отново идват стандартите. 
В този брой на списание „БДС Компас” представяме серия стан-
дарти за различни аспекти, свързани с асансьорите. Така например  
БДС EN 81-20 Правила за безопасност за конструиране и монти-
ране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. 
Част 20: Пътнически и товарни асансьори определя правилата за 
безопасност за постоянно монтирани нови пътнически или товарни 
асансьори. 
БДС EN 81-50 Правила за безопасност за конструиране и монтира-
не на асансьори. Изследване и изпитване. Част 50: Правила за про-
ектиране, изчисляване, изследване и изпитване на съставни части 
на асансьор подробно описва с таблици, формули и диаграми всички  
изисквания за проектиране, изчисляване и изпитване.
Асансьорите са разделени в сеизмични категории, като се взема пред-
вид проектното ускорение. Това е обект на БДС EN 81-77 Правила за 
безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални 
приложения за пътнически и товарни асансьори. Част 77: Асансьо-
ри, обект на сеизмични условия, който определя конкретни мерки и 
правила за безопасност, съответстващи на EN 1998-1 (Еврокод 8). 
Правилата при друго бедствие като пожар са определени в  
БДС EN 81-73 Правила за безопасност за конструиране и монтиране 
на асансьори. Специални приложения за пътнически и товарни асан-
сьори. Част 73: Поведение на асансьори в случай на пожар.
Как се оценява и намалява рискът е представено в друг стандарт –  
БДС EN ISO 14798 Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки.  
Методология за оценяване и намаляване на риска, който осигурява 
процес за вземане на решения, отнасящи се за безопасност на асан-
сьорите по време на конструиране, изработване, монтиране и обслуж-
ване, на компонентите и съдържа общи процедури за използване,  
експлоатация, проверка, оценяване на съответствието.
Експертът в тази област Тихомир Димитров е убеден, че прилагането 
на стандартите за безопасност на асансьори, дори и да не са задължи-
телни, всъщност е от полза и в интерес на всички – от производители 
и търговски представители, през монтажници и лица за поддръжка 
до крайния клиент и ползвателя на самите съоръжения. Според него 
стандартите не са статични, а жива и динамична материя, следваща 
еволюцията на техниката.
В рубриката „На фокус” представяме стандарта който възпре-
пятства корупцията. Как да не се допускат подкупи е обяснено в  
БДС ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупването.  
Изисквания с указания за прилагане, който отразява добрата между-
народна практика. Приложим е за всякакви организации, независимо 
от техния вид, дейност и големина. Той е поредното доказателство за 
това, че стандартите са могъщ съюзник в борбата за по-справедлив, 
по-безопасен и по-добър свят.
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БДс EN 81-20 Правила за безопасност за конструира-
не и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване 
на пътници и товари. Част 20: Пътнически и товарни 
асансьори определя правилата за безопасност за посто-
янно монтирани нови пътнически или товарни асансьори. 
Те могат да бъдат задвижвани с триеща шайба или чрез 
барабан или верига, или с хидравлично задвижване. Към 
изискванията на този стандарт обаче трябва да се допъл-
нят и тези за специални случаи (използване от хора с ув-
реждания, в случай на пожар, потенциална експлозивна 
атмосфера, екстремни климатични условия, сеизмични 
условия, транспорт на опасни товари и т.н.). Стандартът 
не се отнася, например, за някои хидравлични асансьори 
или пък за такива, при които има ограничения, наложени 
от строителната конструкция, както и монтираните преди 
влизането в сила на този документ.
Цялото оборудване се разполага в шахтата, машинните 
отделения или помещенията за ролките. Необходима е 
вентилация, за да се предпазва от прах, вредни изпарения 
и влага. Шахтата трябва да е оборудвана с постоянно ин-
сталирано електрическо осветление, което да осигурява 
посочената в стандарта интензивност, като например най-
малко 50 лукса на височина 1 m над покрива на кабината.
Стандартът подробно посочва какво е необходимо да се 
предвиди в шахтната яма, какви да са стените, подовете и 
таваните. Вратите и люковете за достъп и проверка трябва 
да имат определени размери и да:

• не се отварят към вътрешността на шахтата или 
машинното помещение или помещението за ролките

• са снабдени със заключалка, позволяваща затваря-
нето и заключването без ключ

• могат да бъдат отворени от вътрешната страна 
на шахтата, машинното помещение или помещение-
то за ролките без ключ, когато са заключени

• бъдат снабдени с електрическо предпазно устрой-
ство, контролиращо затвореното положение на вра-
тата.

Шахтата трябва да бъде напълно оградена от плътни стени, 
под и таван. Допускат се само отвори за шахтните врати, за 
достъп, за аварийни врати, за отвеждане на газове и дим в 
случай на пожар, вентилационни, както и необходимите за 
работата на асансьора между шахтата и машинното поме-
щение или помещението за ролките. Стандартът подробно 
описва каква да е конструкцията на шахтните стени и на 
шахтните врати откъм входа в кабината, машинните отде-
ления и помещения за ролките, съоръженията в шахтата и 
извън нея. Шахтните врати и тези на кабината, например, 
са такива, че минималната светла височина на достъпа да 
е 2 m. Свободният вход през шахтните врати не бива да 
превишава с повече от 50 mm от всяка страна широчината 
на входа на кабината. Вратите и техните рамки трябва да 
са изработени така, че да се ограничи опасността от ув-
реждане или нараняване. Описани са всички изисквания 
за различните видове врати: с механично задвижване, хо-
ризонтално или вертикално плъзгащи се, автоматични и 
неавтоматични и други.
Естественото или изкуственото осветление на етажните 
площадки трябва да е в близост до шахтните врати и да 
е най-малко 50 лукса на нивото на пода, за да може полз-
вателят да види какво има пред него, дори когато освет-
лението в кабината е повредено. Стандартът уточнява, че 
това може да е обект на националните нормативни актове 
в строителството.
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В случай на ръчно отваряни шахтни врати ползвателят 
трябва да знае дали кабината се намира зад вратата или не. 
За тази цел може да се приложи едно от следните решения:

• един или повече прозрачни отвора за наблюде-
ние, които трябва да отговарят едновременно на 
четири изисквания – механична якост, пластово 
стъкло с определена дебелина, минимална остъ-
клена площ за шахтна врата 0,015 m2 с минимал-
на площ на един отвор за наблюдение от 0,01 m2, 
широчина на отворите за наблюдение най-малко  
60 mm и най-много 150 mm. 

• или светлинен сигнал „кабината е тук‟, който све-
ти само тогава, когато кабината спира или е спряла 
на площадката. 

При нормална работа не бива да е възможно да се отвори 
шахтна врата (или някое от крилата й), освен когато каби-
ната е спряла или е близо до мястото за спиране в зоната на 
отключване. Всяка шахтна врата е снабдена със заключва-
що устройство. Както и може да се отключва отвън с ключ 
за аварийно отключване.
Броят на пътниците трябва да отговаря на:

• на формулата:

където резултатът се закръглява до най-близкото по-
малко цяло число, или

• или на посоченото в таблицата:

Брой на 
пътни-
ците

Минимална 
полезна площ 
на кабината 

(m²)

Брой на  
пътни-
ците

Минимална 
полезна площ 
на кабината 

(m²)
1 0,28 11 1,87
2 0,49 12 2,01
3 0,60 13 2,15
4 0,79 14 2,29
5 0,98 15 2,43
6 1,17 16 2,57
7 1,31 17 2,71
8 1,45 18 2,85
9 1,59 19 2,99
10 1,73 20 3,13

При над 20 пътници за всеки пътник в повече трябва  
допълнително да се предвиди по 0,115 m2.

Кабината трябва да е изцяло затворена чрез плътни сте-
ни, под и покрив. Допустими са само отвори, служещи за 
нормален достъп, аварийни врати и люкове за вентилация.  
Остъклените или частично остъклените стени задължител-
но са от пластово стъкло. Под всеки праг на кабина трябва 
да има предпазен щит по цялата широчина на разположе-
ната пред нея шахтна врата. Вертикалната му част следва 
да е удължена надолу чрез скосяване, чийто ъгъл спрямо 
хоризонталата трябва да е най-малко 60°. Проекцията на 
това скосяване върху хоризонталната равнина не трябва да 
е по-малка от 20 mm. Когато към покрива на кабината е 
закрепен авариен люк, той е с размери при отваряне най-
малко 0,40 m × 0,50 m. Аварийните люкове не трябва да се 
отварят към вътрешността на кабината. Аварийните врати 
пък не трябва да се отварят навън от кабината. В горната и 
долната част на кабината са задължителни отвори за вен-
тилация.
Устройствата, комбинациите от устройства и тяхното  
задействане трябва да осигуряват предпазване на кабината 
от:

• свободно падане

• превишена скорост при движение в посока надолу 
или в посока нагоре и надолу при асансьори с триеща 
шайба

• непредвидено движение с отворени врати

• при хидравлични асансьори пропадане от нивото на 
етажната площадка.

Документацията трябва да съдържа инструкция за експло-
атация и дневник на асансьора.
Инструкцията за експлоатация включва:

• поддържане в заключено положение на вратите, 
даващи достъп до машинното помещение и помеще-
нието за ролките

• безопасно товарене и разтоварване

• предпазни мерки, които се вземат за асансьори с 
частично оградена шахта

• случаи, които изискват намесата на компетентно 
лице от персонала за поддържане

В кабината трябва да има табела със следната информация:
• наименование на производителя/лицето, монтира-
ло асансьора

• сериен номер на съоръжението

• година на монтиране

• номинален товар на асансьора в килограми

• брой на лицата.
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кабината и шахтната яма за поддържане и ревизия

• съхраняване и актуализиране на дневника на асан-
сьора

• местоположение и използване на специални  
инструменти, ако има

• използването на ключа за аварийно отключване, 
уточняване на необходимите предпазни мерки, за да се 
избегнат злополуки в резултат на отключване, непо-
следвано от ефективно заключване.

Основните технически характеристики на асансьора се 
вписват в дневника, който съдържа:

• техническа част, където се посочват: дата на 
пускане в експлоатация, основни характеристики,  
характеристики на въжетата и на веригите и на 
тези съставни части, за които се изисква проверка на 

съответствието, чертежи за монтиране в сградата, 
електрически схеми и тези на хидравличната система, 
налягане при пълно натоварване, характеристики или 
вид на хидравличната работна течност и тези на вся-
ко входящо захранване

• част за съхранение на дубликати на датирани  
копия на доклади от изследвания, прегледи с конста-
тации.

Този регистър или картотека задължително се актуализи-
ра при значително преустройство на асансьора, замяна на 
въжета или на основни съставни части, както и при зло-
полуки.
Този важен за безопасността на асансьорите стандарт съ-
държа няколко приложения, в които подробно са описани 
електрическите предпазни устройства, техническата доку-
ментация за съответствие, изпитванията, достъпите до ма-
шинните отделения и до шахтната яма и др. (БДС Компас)
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Как се проектират и изпитват 
съставните части

БДс EN 81-50 Правила за безопасност за конструиране и монти-
ране на асансьори. изследване и изпитване. Част 50: Правила за 
проектиране, изчисляване, изследване и изпитване на съставни 
части на асансьор определя правилата за конструиране, изчислява-
не, изследване и изпитване на съставни части на асансьори, които 
са позовани в другите стандарти, използвани за конструирането на 
пътнически асансьори, товарни асансьори, товарни с придружител и 
други подобни видове съоръжения за повдигане.

Таблица 1 – Списък на значителните опасности

№ опасности, както са изброени в приложение В  
на EN ISO 12100:2010

1
Механични опасности, дължащи се на:
Ускоряване, забавяне (кинетична енергия)
Приближаване на движеща се част към неподвижна част

1

Механични опасности, дължащи се на: 
Еластични елементи
Падащи предмети
Гравитация (акумулирана енергия)
Височина от пода
Високо налягане
Движещи се части
Въртящи се части
Устойчивост
Якост

2

електрически опасности
Волтова дъга
Електромагнитни явления
Части под напрежение
Недостатъчно разстояние до части под високо напрежение
Претоварване
Части, които при повреда стават тоководещи
Късо съединение

6
опасности, създавани от лъчения
Нискочестотно електромагнитно лъчение
Високочестотно електромагнитно лъчение

9 опасности, свързани със заобикалящата машината  
среда



БДС Компас, брой 4/20178

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я

Стандартът подробно описва с таблици, формули и  
диаграми всички правила за проектиране, изчисляване,  
изследване и изпитване.
Предпазното устройство се подлага на процедура за из-
питване, за да се провери доколко неговата конструкция 
и експлоатация съответстват на изискванията на този 
стандарт. То трябва да бъде проверено в частност, че ме-
ханичните, електричните и електронните съставни части 
на устройството са правилно оценени и с течение на вре-
мето устройството не губи своята ефективност, най-вече 
заради износване или стареене. Ако предпазното устрой-
ство трябва да отговаря на специфични изисквания (да има 
конструкция, защитена от вода, прах или експлозия), се 
правят допълнителни изследвания и/или изпитвания при 
подходящи критерии.

Приема се, че лабораторията, извършваща и изпитванията, 
и сертификацията, е одобрен орган – това може да бъде 
производител, който работи с одобрена система за пълно 
осигуряване на качеството. В някои случаи лабораторията 
за изпитване и одобреният орган за издаване на сертифи-
кати за изследване на типа може да бъдат различни. В тези 
случаи административните процедури може да бъдат раз-
лични от описаните в този стандарт.
Заявлението за изследване на типа се подава от производи-
теля или от негов упълномощен представител и се адреси-
ра до одобрена лаборатория за изпитване. Изпращането на 
образци, които са необходими за изследване, трябва да е 
съгласувано между лабораторията и заявителя. Разрешено 
е заявителят да присъства на изпитванията. Ако лаборато-
рията, натоварена с цялостно изследване на съставна част, 
за която се изисква издаване на сертификат за изследване 
на типа, не разполага с подходящите средства за някои из-
питвания, тя може, със съгласието на заявителя, да поръча 
изпълнението им на други лаборатории.

Точността на средствата за измерване трябва да позволява, 
освен когато не е определено нещо друго, измерванията да 
се направят със следната точност:

• ± 1 % за маси, сили, разстояния, скорости

• ± 2 % за ускорения, закъснения

• ± 5 % за напрежения, ток

• ± 5 °C за температура

• записващият уред трябва да може да улавя елек-
трически импулси, които се изменят в интервал от 
време 0,01 s

• ± 2,5 % за дебита

• ± 1 % за налягане P ≤ 200 kPa

• ± 5 % за налягане P > 200 kPa.

Този стандарт подробно описва всичко необходимо за:
• изследване на типа на заключващи устройства на 
шахтна врата и врата на кабина

• изследване на типа на захващащ механизъм
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Приложение А 

(нормативно) 
 

МОДЕЛ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА 
 
 

Сертификатът за изследване на типа трябва да съдържа следната информация. 
 
 

ОБРАЗЕЦ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА  

Наименование на одобрения орган: ……………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Изследване на типа N° ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1 Тип и производствена или търговска марка ……………………………………………………………………………………… 

2 Наименование и адрес на производителя  ....................................................................................... …… 

……………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

3 Наименование и адрес на притежателя на сертификата  ................................................................. …... 

…………………………….…………………………………………………………………………………………….................................. 

4 Дата на представяне за изследване на типа  ................................................................................... …… 

5 Сертификатът е издаден въз основа на следните изисквания .......................................................... ….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6 Изпитвателна лаборатория .............................................................................................................. ….. 

7 Дата и номер на протокола на лабораторията ................................................................................. ….. 

8 Дата на изследването на типа  ........................................................................................................ ….. 

9 Към този сертификат са приложени следните документи, които носят горепосочения 
номер на изследването на типа  ......................................................................................................... ….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10 Допълнителна информация ............................................................................................................ …. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Място ……………………………………………………………..…………..…. (Дата) ……………………………………................. 

Име и длъжност на лицето, подписало сертификата  ………………………………………………………………………… 

(Подпис) …………………………………………………. 
 

• изследване на типа на ограничител на скоростта

• изследване на типа на буфери

• изследване на типа на вериги за безопасност,  
съдържащи електронни елементи и/или програмиру-
еми електронни системи (PESSRAL)

• изследване на типа на устройства за предпазване 
срещу превишаване на скоростта при движение на  
кабината нагоре

• изследване на типа на предпазни средства срещу 
непредвидено движение на кабината

• изследване на типа на авариен клапан/еднопосочен 
дросел

• оценяване на теглителната способност

• изчисляване на коефициента на сигурност на носе-
щите въжета за електрически асансьори

• изчисляване на буталата, цилиндрите, твърдите 
тръбопроводи и съединенията

• изпитване на удар чрез махало

• електронни елементи

• изключване на повредите

• правила за конструиране на програмируеми елек-
тронни системи (PESSRAL). 

Стандартът определя и как да изглежда сертификатът за 
изследване на типа:

(БДС Компас)
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БДс EN 81-77 Правила за безопасност за конструиране 
и монтиране на асансьори. специални приложения за 
пътнически и товарни асансьори. Част 77: Асансьори, 
обект на сеизмични условия определя конкретни мерки 
и правила за безопасност на пътнически и товарни асан-
сьори, които са постоянно монтирани в сгради, съответ-
стващи на EN 1998-1 (Еврокод 8). Той се отнася за нови 
пътнически и товарни асансьори, но все пак може да бъде 
използван като основа и за подобряване на безопасността 
на съществуващите. 
Съгласно този стандарт асансьорите са разделени в сеиз-
мични категории, като се взема предвид проектното уско-
рение (ad), както е показано в следната таблицата:

Проектно 
ускорение 

(m/s2)

сеизмична 
категория  

на  
асансьора

Коментар

ad < 1 0

Изискванията на EN 81-1 
и EN 81-2 са подходящи и 
затова не са необходими 
допълнителни действия

1 ≤ ad < 2,5 1 Изискват се незначителни 
коригиращи действия

2,5 ≤ ad < 4 2 Изискат се средни  
коригиращи действия

ad ≥ 4 3 Изискват се съществени 
коригиращи действия

Стандартът не се отнася за асансьори от сеизмична катего-
рия 0, както и за други рискове вследствие на земетресе-
ния, като пожар, наводнение, експлозия.
Документът посочва специални изисквания за безопас-
ност на асансьорната шахта, машинното отделение и това 
за ролките, кабината, противотежест и уравновесяващ то-
вар, окачване и уравновесяване, системата на направлява-
щите елементи, повдигателен механизъм, електрически 
инсталации и устройства и др.

Когато сеизмичната детекторна система се използва из-
ключително за изпращане на информация до асансьора, тя 
може да бъде разположена в шахтната яма на най-ниско 
разположения асансьор в сградата. В случай на очаквано 
смущение от други източници на вибрации са позволени 
и други разположения. Сеизмичната детекторна система 
трябва да е в състояние да работи по всяко време, когато 
асансьорът е достъпен за ползвателите.
Сеизмичната детекторна функция, включително интер-
фейсът между сеизмичната детекторна система и таблото 
за управление на асансьора, се проверява на всеки 24 часа. 
При откриване на отказ по време на проверката или пре-
късване на връзката между сеизмичната детекторна сис-
тема и таблото за управление асансьорът трябва автома-
тично да се изведе от режим на нормална експлоатация на 
следващата етажна площадка и да остане спрян с отворени 
врати.
Нулирането на сеизмичното детекторно устройство и връ-
щането на асансьора в режим на нормална експлоатация 
се извършва единствено чрез ръчни нулиращи устройства.
Те се разполагат извън асансьорната шахта, например в 
заключен шкаф, и трябва да са ясно означени и достъп-
ни само за упълномощени лица (поддържащ персонал,  
инспектори и аварийно-спасителен персонал).
След задействането на сеизмичната детекторна система 
асансьорът трябва да изпълни следното: 

• Всички регистрирани заявки от кабината или  
етажните площадки трябва да се изтрият; новите 
заявки се игнорират.

• Асансьор в движение трябва да намали скоростта 
си или да спре, след което да продължи до следваща-
та възможна етажна площадка, далеч от противо-
тежестта или уравновесяващия товар със скорост на 
движение на кабината не по-голяма от 0,3 m/s.

• Когато асансьорът е на етажната площадка, той 
трябва: 

 » ако е с автоматично задвижвани врати: да ги 
отвори, да бъде изведен от режим на нормална  
експлоатация и да остане с отворени врати

 » ако е с ръчно задвижвани или неавтоматични 
врати: трябва да остане в това състояние и да 
бъде изведен от режим на експлоатация с отклю-
чени врати.

На собственика на сградата трябва да се предаде инструк-
ция за експлоатация с указания (документация за соб-
ственика), в която е описано поведението на асансьора по 
време на земетресение и е посочена необходимостта да 
се поддържа сеизмичното оборудване и да се извършват  
периодични проверки. (БДС Компас)
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Асансьорите при пожар

БДс EN 81-73 Правила за безопасност за конструиране 
и монтиране на асансьори. специални приложения за 
пътнически и товарни асансьори. Част 73: Поведение 
на асансьори в случай на пожар определя специални 
предписания и правила за безопасност, описващи поведе-
нието в случай на пожар въз основа на сигнали за повтор-
но повикване към системата за управление на асансьори.  
Документът се отнася за нови пътнически и товарни асан-
сьори с всички видове задвижвания, но може да се използ-
ва като основа за подобряване на безопасността на вече 
съществуващи. Не се отнася обаче за асансьори за пожар-
никари и за евакуация от сграда.
Съгласно стандарта между проектанта на сградата и този, 
който монтира асансьора, е необходимо да се съгласува 
следното:

• вида на средството за повторно повикване и него-
вия интерфейс

• вида и защитата на прекъсвача в случай на устрой-
ство за повторно ръчно повикване

• брой и разположение на етажните площадки

• изпълнението на подходящ план за поддържане и 
проверка

• дали асансьорът спира на определената етажна 
площадка с отворени или затворени врати.

Асансьорът, който е снабден със средства за повторно  
повикване, трябва да бъде изведен от нормална експлоа-
тация в случай на пожар до една от определените етажни 
площадки. За всяка една от тях е необходим входен сигнал 
към системата за управление на асансьора, който се осигу-
рява от средството за повторно повикване. При получаване 
на първия активен сигнал асансьорът трябва да се върне на 
съответната определена етажна площадка. Другите сигна-
ли се игнорират, докато не се изчисти първият.

Средството за повторно повикване съдържа най-малко 
едно от следните устройства:

• устройство за ръчно повторно повикване, напри-
мер прекъсвач с ключ, прекъсвач за асансьор за пожар-
никари или

• автоматично средство, например пожароизвести-
телна система.

Когато е предвидено устройство за ръчно повторно повик-
ване, то трябва да бъде:

• с две устойчиви състояния за задействане

• снабдено с ясна визуална индикация на коя позиция 
е прекъсвача, за да се избегне всякаква грешка за него-
вото положение

• подходящо маркирано за предназначението му.  
Когато е общодостъпно, размерът на знака трябва да 
бъде най-малко 50 mm и да съдържа текст: „Да не се 
използва асансьорът в случай на пожар“

• поставено в центъра за управлението на сградата 
или на определената етажна площадка, и

• защитено от неправилно задействане, например 
поставено зад защитно стъкло или разположено в 
зона за сигурност. Когато е общодостъпно, е необ-
ходим специален инструмент за връщане в изходно  
положение. 
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кабината да се върне до определената етажна площадка и 
да позволи на всички пътници да излязат. Когато бъде при-
ет сигнал от средството за повторно повикване, асансьорът 
трябва да реагира по следния начин:

• всички апарати за управление на етажните  
площадки и в кабината трябва да бъдат приведе-
ни в неработно състояние и всички съществуващи  
регистрирани повиквания да бъдат отменени

• вратата се отваря и аварийните алармени бутони 
остават в работно състояние

• веднага трябва да прозвучи звуков сигнал в кабина-
та и в съответните машинни отделения, като ниво-
то му да бъде регулируемо между 35 dB(A) и 65 dB(A), 
първоначално определено на 55 db(A). Звуковият сигнал 
се отменя, когато асансьорът излезе от управление за 
ревизия, аварийно електрическо управление или друго 
управление за поддържане

• асансьорът трябва да работи по следния начин:

 » 1) асансьор, намиращ се на етажна площадка, 
трябва да затвори вратите и да пътува без спира-
не до определената площадка. Звуков сигнал звучи 
в кабината, докато вратите са затворени. Най- 
късно, когато действителното време на задържа-
не на вратата превиши 20 s, предпазните устрой-
ства на вратата трябва се деактивират и врати-
те да се затворят

 » 2) асансьор с ръчно задействани или неавтома-
тични врати, ако е спрян на етажна площадка с 
отворени врати, трябва да остане там неподви-
жен. Ако вратите са затворени, асансьорът тряб-
ва да пътува без спиране до определената етажна 
площадка

 » 3) асансьор, отдалечаващ се от определената 
етажна площадка, трябва нормално да спре на 
най-близката възможна и без да отваря вратите, 
да обърне посоката и да се върне до определената 
площадка

 » 4) асансьор, пътуващ към определената  
етажна площадка, трябва да продължи до нея, без 
спиране.

При достигането на определената етажна площадка асан-
сьорът трябва да отвори врати и да се чуе ясен сигнал 
(например гласово съобщение) и/или визуална индикация 
(например текстово съобщение: „Тревога за пожар; Асан-
сьорът е спрян от експлоатация; Напуснете асансьора“). 
На отговорното лице за сградата трябва да се предостави 
инструкция за експлоатация (документация за собствени-
ка), описваща поведението на асансьора в случай на по-
жар, както и необходимостта да се поддържа и периодич-
но да се проверява дали пожароизвестителната система е в  
изправност. Необходимо е изпълнителят на поддръжката 
да извършва ежегодни изпитвания, по искане от отговор-
ното лице за сградата, и да документира правилната рабо-
та на асансьора. (БДС Компас)
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Как се оценява и намалява рискът

БДс EN ISO 14798 Асансьори, ескалатори и подвиж-
ни пътеки. Методология за оценяване и намаляване на 
риска осигурява информация относно процеса на вземане 
на решения, отнасящи се за безопасността на асансьорите 
по време на:

• конструиране, изработване, монтиране и обслуж-
ване на асансьори и системи

• разработване на общи процедури за използване, 
експлоатация, проверка, оценяване на съответствие-
то и обслужването

• разработване на технически спецификации и стан-
дарти, засягащи безопасността на асансьорите.

Безопасността се постига чрез процес на оценяване и  
намаляване на риска, показан на следната фигура:

Процедура за анализ на риска 
стъпка 1. определяне на причината за оценяването на 
риска
Причините например могат да бъдат:

• проверка, че рисковете са отстранени или намале-
ни в достатъчна степен по отношение на:

 » 1) конструиране или монтиране на асансьор или 
компонент или подсистема от него

 » 2) експлоатацията и използването на асансьор, 
или

 » 3) процедури за изпитване, контрол, обслужва-
не или извършване на някаква друга работа с наме-
рение асансьорът или компонентът да се поддър-
жа в предвидените условия на работа

• разработване на стандарти и наредби, които по-
становяват изисквания, свързани с безопасността на 
асансьорите.

стъпка 2. Формиране на работна група за оценяване 
на риска
Например при оценяване на конструкцията на асансьор с 
оглед безопасността на монтьора, работната група може 
да включва хора с опит в конструирането, монтирането, 
изпитването, контрола и обслужването, в допълнение към 
експертите по безопасност и конструиране на различни 
асансьорни системи и подсистеми.

Стр.8
БДС EN ISO 14798:2013

© БИС 2015
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стъпка 3. определяне на обекта на оценяване на риска 
и свързаните фактори
Обектът например може да бъде комплектован асансьор, 
компонент или подсистема като ограждане на кабината на 
асансьора, шахтата, машинното помещение или машинно-
то отделение, хората, които използват асансьора, процеси 
като монтиране, обслужване, ремонтиране, операции за 
спасяване и други. Жизненият цикъл има значение, когато 
се разглежда вероятността дадено събитие да се случи в 
резултат на отказ на компонент. Ако например системата 
трябва да изпълнява своята функция 8 години, тогава жиз-
неният цикъл на нейните компоненти трябва да съответ-
ства най-малко на този срок. 

Цялата достъпна информация и данни, които могат да  
помогнат за качествения и количествения анализ, се  
вземат предвид: това включва история на нещастни случаи 
и инциденти, причини и следствия, които са свързани с 
оценявания обект или с подобни продукти или процедури. 

стъпка 4. идентифициране на сценариите: опасни  
ситуации, причини и следствия
В стандарта са изброени подробно опасностите, включи-
телно са дадени и примери за тях. Необходим е сценарий, 
който включва идентификация на опасността и формули-
ране както на опасната ситуация, така и на причините и 
следствията.

стъпка 5. оценяване на риска
Рискът, свързан със съответен сценарий, се получава като 
комбинация от:

• тежест на вредата

• вероятност за поява на тази вреда, която може да 
бъде функция на честотата и продължителността 
на излагане на лицата на опасност, техническите и 
човешки възможности за избягването или ограничава-
нето й.

Нивото на тежест на вредата, която може да се появи в 
сценария, трябва да се определи, като се вземат предвид 
възможните следствия върху човешкия живот, собственост 
или околната среда – като високо, средно, ниско и незна-
чително. При определянето му се взема предвид следното:

• естеството на това, което е засегнато, по отно-
шение на:

 » 1) лица

 » 2) собственост

 » 3) околна среда, и

 » 4) други фактори според конкретния случай.

• обхвата на вредата, която може да възникне от 
асансьор за едно или няколко лица.

За методологията за оценяване на риска степента на веро-
ятност за възникване на вреда трябва да се оценява, както 
следва:

• степен A – много вероятно

• степен B – вероятно

• степен C – случайно

• степен D – малко вероятно

• степен E – невероятно

• степен F – невъзможно.
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стъпка 6. Преценяване на риска

Група 
на  

риска
Мерки, които трябва да се вземат

I Необходими са предпазни мерки за намаляване 
на риска.

II

Необходимо е преразглеждане, за да се опре-
дели дали допълнителна мярка за безопасност 
е подходяща за намаляване на риска, като се  
вземат предвид практичността на решението и 
социалната му значимост.

III Не са необходими никакви действия.

стъпка 7. намален ли е успешно рискът?
Когато преценяването на риска показва, че рискът  
принадлежи към група на риска I или II, тогава трябва да 
се изберат подходящи предпазни мерки. След като те са 
приложени, процесът на оценяване трябва да се повтори, 
като се започне от стъпка 4, за да се потвърди, че:

• рискът е намален,

• не е създаден нов риск от прилагането на предпаз-
ната мярка, и

• какъвто и да било съществуващ остатъчен риск не 
изисква допълнително намаляване.

Ако по време на итеративния процес е идентифициран нов 
и потенциално опасен сценарий, той трябва да бъде доба-
вен към първоначалния списък.

стъпка 8. намаляване на риска. Мерки за безопасност
Трябва да се извърши процес на намаляване на риска, как-
то следва:

• елиминиране на опасността, когато е възможно, 
чрез изменение на конструкцията на асансьора или 
чрез замяна на компоненти.

• ако идентифицираната опасност не може да бъде 
елиминирана, трябва да се вземат последващи кон-
структивни мерки, които включват следното:

 » 1) повторно конструиране на оборудването, 
така че да се повиши безотказността или да се на-
мали излагането на опасност

 » 2) намаляване на честотата и/или продължи-
телността на излагане на опасност

 » 3) в зависимост от случая може да се проме-
нят процедурите за използване, обслужване или 
почистване

 » 4) добавяне на защитни или предпазни устрой-
ства, които да се задействат при отказ на компо-
нент на асансьора

 » 5) добавяне на защитни прегради, отделящи хо-
рата от опасното оборудване или пространства.

• ако идентифицирана опасност не може да бъде 
отстранена или намалена в достатъчна степен, полз-
вателите се информират за остатъчните рискове. 
Тези мерки включват следното:

 » 1) информиране

 » 2) необходимост и обхват на обучението

 » 3) поставяне на предупредителни знаци

 » 4) използване на лични предпазни средства.

• елиминиране или свеждане до минимум на вероят-
ността от отстраняване или заобикаляне на мерките 
за безопасност като защитни прегради и предпазни 
устройства.
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Процесът и резултатите от анализа и от оценяването на 
риска се записват в специален формат. Документацията 
включва следното:

• причина за извършване на оценяване на риска

• модератор и членове на работната група

• обект на оценяване на риска

• записи на сценариите, включително опасността, 
опасните ситуации, събитията, причиняващи вреда, 
следствията и вредите и оценяването на елементи-
те на риска, преди и след прилагането на предпазните 
мерки, ако има такива

• преценяване на риска преди и след прилагането на 
предпазните мерки

• оценяване на резултатите от преценяването на 
риска и необходимостта от последващо намаляване 
на риска

• всички взети предвид и приложени предпазни мерки 
и остатъчни рискове

• всички използвани референтни данни и източници 
на данни като норми и стандарти, историческа ин-
формация, статистически данни, чертежи, изчисле-
ния на конструкцията, производители, свързани запи-
си на нещастни случаи и нива на вреда

• предположения, направени в хода на процеса на  
създаване на сценариите или провеждане на преценя-
ването и оценяването на риска

• копие на таблица, ако е използвана от работната 
група, за записване на нивата на риск, оценени преди и 
след прилагането на предпазните мерки.

(БДС Компас)
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Ттихомир Димитров: стандартите не са 

статични, а жива и динамична материя, 
следваща еволюцията на техниката

Тихомир Димитров има дъл-
гогодишен опит в областта 
на асансьорите, ескалатори-
те и подвижните пътеки и 
тяхната интеграция в сгра-
дите. Развивал е успешно дей-
ността на две международни 
компании в рамките на стра-
ната. Сега е управител на 
малка иновативна компания 
за различни услуги в областта 
на вертикалния транспорт в 
сградите. Работи по проек-
ти, изследвания и проучвания 
както в страната, така и 
извън нея. Участва в работа-
та на два БИС/ТК. Регистри-
ран оценител и инспектор на 
асансьори.

Визитка

– Откога се занимавате със 
стандартизация?
– Със стандарти се занимавам от 1999 г. 
Тогава бях към края на следването си за 
магистърска степен и естествено една от 
дисциплините, която изучавахме, беше 
пряко свързана с това. Малко по-късно, 
когато трябваше да избера тема за ди-
пломната си работа, благодарение на ня-
кои добри преподаватели се насочих към 
разработването на тема, която да отразява 
и да решава актуални проблеми, свърза-
ни именно с приемането в страната ни 
на една група стандарти. Тази тема беше 
пряко свързана с хармонизирането на 
първите два от серията стандарти EN 81, 
а именно EN 81-1:1998 и EN 81-2:1998. 
Разработката, която направих по темата, 
беше актуална и уникална за времето си 
и отразяваше много точно нуждите на 
бизнеса в това преходно време. Така през 
2000 г. станах част от екип, който се зани-
маваше с превод и техническа редакция 
на два от голяма група стандарти, които 
съвсем скоро предстоеше да бъдат приети 
в страната ни по силата на споразумени-
ята за асоцииране с Европейския съюз,  
подписани в периода 1992–1993 г. Поло-
жих доста усилия в тази дейност и съм 
горд с това, че успях да допринеса за про-
цеса на приемане на един от най-важните 

стандарти в областта на безопасността на 
асансьорите, който изигра много важна 
роля в повишаването на нивото на тяхна-
та безопасност, като в същото време да-
дох своя принос този преход да стане без-
болезнен за производителите. От тогава и 
досега с известни прекъсвания съм член 
на ТК 66, а от няколко години и на ТК 52 в 
БИС. С годините се убедих, че стандарти-
те са нещо важно и значимо за развитието 
на всеки бизнес в Европейската общност 
и извън нея, а натрупаният професиона-
лен опит ми даде ясната представа, че 
стандартите не са мъртви, а напротив – те 
са жива, постоянно променяща се и ево-
люираща материя. Това ме мотивира да 
подпомагам този процес по всякакви въз-
можни начини.
Асансьорният бранш е много тясно свър-
зан със стандартите и аз неслучайно го 
избрах като поприще за изява. Още пре-
ди много време осъзнах, че тази техника 
съчетава познания в областта на механи-
ката, електротехниката, електрониката, 
стандартите и нормативните документи. 
Това прави от този бранш едно изключи-
телно интересно за изява поприще, кое-
то изисква задълбочени познания в тези 
така различни области. Но поради същите 
тези причини това е изпълнено с твърде 
много предизвикателства за тези, които са 
го избрали. Не са малко хората, които не 
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ми работа е пряко свързана с опазването на интереса на 
инвеститора в областта на инвестиционното проектиране 
и строителство, непрекъснато срещам доказателства точ-
но за тези мои твърдения – постоянно се изправям пред 
значими и безкрайно интересни предизвикателства, които 
е необходимо да се разрешат бързо, ефективно и по най-
добрия за моя клиент начин. Това е възможно само и един-
ствено, когато познанията на екипа, който участва в про-
цеса, са задълбочени и обхващат много области, а една от 
най-важните е областта на стандартите.

– Доколко са важни стандартите във 
Вашата област?
– Стандартите винаги са били свързани, дори мога да кажа, 
че са били и продължават да бъдат значима част от всеки 
етап от моето и на дейността ми развитие. Нещо повече: в 
цялата област, в която осъществявам различни дейности 
вече над 17 години, стандартите за безопасност са най-ва-
жното и значимо нещо. Имах възможността да се убедя, 
че те не са статични, а непрекъснато и динамично се про-
менят, следвайки естествената еволюция на използваните 
технологии. Естествено стандартите не могат да изпрева-
рят нивото на технологично развитие към даден момент, 
а просто да го следват. Затова е съвсем естествено те да 
следват хода на технологичната еволюция, като съчетават 
технологии и изисквания за безопасност, така че да се по-
стигнат минимално допустимите нива на безопасност при 
прилагане на съответната технология при дадено ниво на 
технологично развитие. Тяхното задълбочено познаване е 
от особена важност както за самите производители, така и 
за лицата, които осъществяват контрол над тяхното произ-
водство под различни форми – от оценяване на системи за 
управление на качеството до оценяване на съответствието 
на готовия продукт. И тук идва важната роля на органи-
те, които контролират процеса – необходимо е те също да 
познават задълбочено методите за проектиране и констру-
иране, както и приложимите процедури за оценяване на 
съответствието на продукцията на производителите, за да 
бъде възможно те самите ефективно да осъществяват онзи 
така важен и независим контрол върху крайното изделие, 
а именно асансьорът. Както вече споменах, стандартите не 
са статични, а жива и динамична материя, следваща ево-

люцията на техниката. В същото време целта на тези ево-
люционни промени е да се осигури по-високо ниво на без-
опасност както за пътниците, така и за хората, ангажирани 
с поддръжката и ремонта на съоръженията. Затова считам, 
че от изключителна важност е производителите и остана-
лите участници в процеса да следят отблизо измененията в 
действащите стандарти, така че да бъдат в крак с промени-
те и еволюцията на изискванията за безопасност. 

Стандартите налагат рамки, но в същото време осигуряват 
възможности на различни бизнеси да излязат от границите 
на страната, в която са базирани, и да осъществяват дей-
ността си далеч зад техните предели. Причината за това 
е много проста – въведените хармонизирани стандарти и 
процедури в страната ни са идентични с тези, които дейст-
ват на територията на останалите държави-членки на ЕС, 
а и не само там. Значителен брой държави с интензивно 
развиващи се пазари извън Европейската общност също 
са приели европейските стандарти и те действат на тяхна 
територия, а в други страни местните стандарти са уеднак-
вени с европейските до много голяма степен и процесът 
продължава. Това значително облекчава местните произ-
водители при търговските им взаимоотношения както при 
продажба на готови изделия, така и когато наши фирми 
купуват готови компоненти отвън. По този начин на про-
изводителите им се налага да спазват единни изисквания 
по отношение на безопасността, както и да изготвят едни 
и същи документи и да извършват едни и същи процедури, 
независимо от това дали продукцията им се реализира на 
територията на страната ни или извън нея. Нещо повече 
– издадените сертификати за съответствие със съществе-
ните изисквания на база на съответните стандарти от лице, 
базирано в една държава-членка, важат навсякъде, където 
действат хармонизирани стандарти. И накрая е важно да 
отбележа, че спазването на действащите стандарти в об-
ластта на безопасността на асансьорите и ескалаторите 
осигурява минимално допустимото ниво на безопасност 
на асансьорите за техните ползватели, персонал по под-
дръжката и проверките, включително и на безопасността.



БДС Компас, брой 4/2017 19

О
П
И
Т

– Това, че по дефиниция стандартите са 
доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Това е важен въпрос от гледна точка на времето, в което 
живеем. С бизнеса в моята област съм свързан от само-
то начало на професионалната ми кариера, а тази връзка в 
течение на годините става все по-здрава. Теорията и прак-
тиката са ме убедили, че от основно значение в бизнеса е 
комуникацията с клиентите, доставчиците и контролните 
органи. Тази комуникация трябва да бъде ясна и недву-
смислена на всеки етап и във всеки момент, а стандартите 
подпомагат това. Поради тези причини при комуникацията 
се стремя непрекъснато да използвам езика на стандарти-
те, защото това е единственият сигурен начин за осъщест-
вяване именно на тази така важна ясна и недвусмислена 
комуникация между участниците в процеса. А в моя биз-
нес сектор това е още по-важно, защото става въпрос за 
ежедневната безопасност на твърде много хора. Най-общо 
погледнато Директивите поставят рамките на минимални-
те изисквания в областта на безопасността, а стандартите 
посочват най-лесния път към спазването на тези минимал-
ни изисквания. Обикновено тези рамки сами по себе си 
не дават особена свобода на производителите и клиентите, 
но осигуряват минимално допустимото ниво на безопас-
ност на ползвателите на съответните съоръжения към да-
ден етап на развитие на техниката и познанието. А това, 
разбира се, е най-важното. И тук е мястото да се отбележи 
незадължителният характер на стандартите – именно за-
това по смисъла на нормативните актове производителите 
имат свободата да спазват стандартите частично или дори 
могат изцяло да не ги спазват. При това е необходимо да 
извършат допълнителни процедури съгласно съответните 
Директиви и да приложат технически решения, на база на 
които да докажат, че техният продукт е толкова безопасен, 
колкото и ако приложимите към него стандарти са напъл-
но спазени. В практиката ми през последните петнадесет 
години непрекъснато срещам точно такива нови техниче-
ски решения, при които стандартите са спазени частично, 
а в частите, където има отклонения от стандарта, произ-
водителите прилагат технически решения и мерки, които 
правят техните продукти толкова безопасни, колкото и ако 
стандартът е спазен изцяло. Обикновено това са иноватив-
ни и до голяма степен изпреварили времето си технически 
решения. В тази връзка искам да отбележа и наличието на 
някои твърдения в нашия бранш, че стандартите всъщност 

ограничават и дори спират прогреса и развитието на тех-
нологиите и затова по-скоро вредят, отколкото помагат на 
развитието на бизнеса в бранша. В отговор на тези твърде-
ния мога да кажа следното: нашето и европейското законо-
дателство заедно със стандартите не поставят ограничения 
пред еволюцията на технологиите и иновациите, а напро-
тив – поради своето естество, структура и правила те дават 
възможност за навлизането на нови технологии и инова-
ции в областта на асансьорите и ескалаторите при съот-
ветните условия. А условието за тяхното навлизане е само 
едно: тези технологии и технически решения да бъдат в 
съответствие със залегналите в Директивите съществени 
изисквания и да бъдат поне толкова безопасни за хората, 
колкото и разгледаните в стандартите решения и нищо по-
вече, като за производителя остава да докаже точно това. 
А дали може без стандарти? Стандартите сами по себе 
си не са задължителни. Задължително е законодателство-
то на съответната държава в съответната област. Естест-
вено, както в почти всяка област на техниката, така и в  
областта на асансьорите, по отношение на безопасността, 
има действащо законодателство, състоящо се от закони и 
съответните подзаконови актове – наредби. В наредбите се 
залагат съществени изисквания по отношение на безопас-
ността на техниката. Стандартите от своя страна имат под-
държаща роля именно при доказване на съответствието 
със съществените изисквания на наредбата. Те дават така 
важната „презумпция за съответствие”, която в огромна 
степен улеснява лицето, което пуска на пазара асансьора 
– производител, представител и т.н. Тъй като стандартите 
не са задължителни, наредбата не задължава производите-
ля да спазва стандартите, дори напротив, той е свободен 
да извърви алтернативния път, като извърши процедурите, 
залегнали в наредбата, без да ползва стандартите. Един-
ственото изискване към него е да докаже, че е спазил съ-
ществените изисквания по други начини извън стандарта. 
Естествено доказването на това по алтернативни начини е 
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човешки ресурс при производителя, а самата процедура 
по оценка е значително по-сложна и трудоемка за лицето, 
което я извършва. 
А работата без стандарти е възможна, разбира се. Но спо-
ред мен такава работа и междуфирмени търговски и други 
отношения крият в себе си твърде много капани и неиз-
вестни за всички участници в процеса. Дори комуникация-
та между лицата, участници в процесите, би била силно за-
труднена и неясна. А интересът на крайния потребител би 
бил най-засегнат от такъв начин на работа. Дори и в едни 
отминали времена с цел защита интереса на потребителя 
се търсеха и намираха различни начини за стандартизира-

не на продукцията чрез разработване на различни техниче-
ски спецификации и добре познатите отраслови нормали. 
Всичко това отново имаше за цел защита на интереса на 
потребителя чрез осигуряване на задължително минимал-
но ниво на безопасност на продукта. Ето защо съм убеден, 
че използването и прилагането на стандартите в областта 
на безопасността, дори и да не са задължителни, всъщност 
е от полза и в интерес на всички участници в процесите 
– от производителите и търговските представители, през 
монтажниците и поддръжката до крайния клиент и ползва-
теля на самите съоръжения, като в същото време подпома-
га бизнеса да проектира, произвежда и монтира безопасни 
съоръжения. 
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стандартът, който пречи на 
корупцията

Как всяка организация да не допуска 
подкупи

Подкупването е широко разпространено явление, което 
предизвиква сериозни социални, морални, икономически 
и политически проблеми, подкопава доброто управление, 
спъва развитието и опорочава конкуренцията. 
БДс ISO 37001 системи за управление за борба с 
подкупването. изисквания с указания за прилагане  
отразява добрата международна практика, приложим е за 
всякакви организации, независимо от вида, дейността и 
големината им. Може да се използва заедно с другите стан-
дарти за системи за управление като ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 27001.
Стандартът определя изисквания и дава указания за създа-
ване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на 
системата за управление за борба с подкупването. Тя може 
да е самостоятелна или да се интегрира в цялостната сис-
тема за управление. Стандартът не разглежда конкретни 
измами, картели и други нарушения на антимонополното 
законодателство, конкуренцията или прането на пари, но 
организацията може да ги включи.
Когато се планира как да се постигнат целите за борба с 
подкупването, трябва да се определи следното:

• какво ще бъде направено

• какви ресурси ще са необходими

• кой ще бъде отговорен

• кога ще се постигнат целите

• как ще се оценяват и докладват резултатите

• кой ще налага наказания и глоби.

Необходимо е да се определят границите и приложимостта 
на системата за управление, както и редовно да се оценя-
ват рисковете от подкупване.
Висшето ръководство следва да установи, поддържа и  
извършва преглед на политиката за борба с подкупването. 
Идентифицират се и се осигуряват ресурсите, необходими 
за разработване, прилагане, поддържане и постоянно по-
добряване на системата за борба с подкупването.
Необходимо е организацията да въведе процедури, които 
гарантират, че:

• се прави комплексна проверка, преди наемането на 
персонал, както и на служителите, преди да бъдат 
преместени или повишени

• допълнителните възнаграждения и други стимули-
ращи подходи се преглеждат периодично

• служители, висшето ръководство, както и управи-
телният орган (ако има такъв) подават декларации 
през определени интервали от време.

Организацията трябва да оцени характера и степента 
на риска от подкупване във връзка с конкретни сделки,  
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дими са финансови и нефинансови мерки за контрол, кои-
то да управляват риска от подкупване.
Финансовите мерки за контрол могат да включват напри-
мер:

• разделяне на служебните задължения, така че един 
и същи служител да не може да инициира и одобрява 
плащане

• прилагане на подходящи диференцирани нива на 
пълномощия за одобряване на плащане (така че по-
големите сделки да изискват одобрение от по-високо 
ниво на управление)

• проверка дали определянето на получателя и на  
извършената работа или услуги са били одобрени чрез 
съответните механизми

• изискване най-малко на два подписа за одобрение на 
плащания

• изискване за одобренията на плащания да бъде при-
ложена подходяща потвърждаваща документация

• ограничаване на използването на пари в брой и  
прилагане на ефикасни методи за контрола им

• изискване категоризациите на плащанията и опи-
санията в сметките да бъдат точни и ясни

• извършване на периодичен преглед от ръководство-
то на значителни финансови операции

• прилагане на периодични и независими финансови 
одити и периодична смяна на одиторите.

Нефинансовите мерки за контрол могат да включват  
следното:

• използване на одобрени изпълнители, подизпълни-
тели, доставчици и консултанти, които са преминали 
през процес на подбор, при който се оценява вероят-
ността за тяхно участие в подкуп

• оценяване необходимостта и легитимността на 
услугите, които ще бъдат предоставени от бизнес 
партньор, и дали услугите са били извършени правилно

• дали всички плащания на бизнес партньора са  
обосновани и съразмерни по отношение на предоста-
вените услуги

• възлагане на договори, когато това е възможно и 
основателно, само след като е била проведена ясна 
и прозрачна конкурентна тръжна процедура между 
най-малко трима конкуренти

• изискване най-малко две лица да направят оценка 
на офертите и да одобрят възлагането на договор

• разделяне на задълженията, така че служителите, 
които одобряват възлагането на договор, да бъдат 
различни от тези, които искат възлагането му и са от 
различен отдел от тези, които управляват договора 
или одобряват извършената по него работа

• изискване на подписите най-малко на две лица на 
документите, които променят условията или които 
одобряват извършената работата или доставките, 
предвидени по договор

• определяне на по-високо ниво на контрол за управле-
ние на сделки с потенциално висок риск от подкупване

• защита на неприкосновеността на предложения и 
друга чувствителна информация чрез ограничаване на 
достъпа само до подходящите лица

• осигуряване на подходящи инструменти и образци 
в помощ на персонала (например практически ръко-
водства какво трябва и какво не трябва да се прави,  
последователност на нивата за одобряване, списъци 
за контрол, формуляри, диаграми с информация).

Организацията трябва да прилага процедури, които са 
предназначени за предотвратяване на предлагането, пре-
доставянето или приемането на подаръци, гостоприем-
ство, дарения и други ползи, където предлагането, предос-
тавянето или приемането им е или може с основание да 
бъде възприето като подкуп. Доколкото е възможно, трябва 
да се избягват каквито и да е подаръци, гостоприемство, 
дарения и други облаги, които могат с основание да бъдат 
възприети като подкуп. Процедурите биха могли, напри-
мер, да бъдат насочени към:

• изискване на предварително одобрение от подхо-
дящ ръководител относно подаръци и гостоприем-
ство над определена стойност или честота

• изискване подаръците и гостоприемството над оп-
ределена стойност или честота да се правят откри-
то и да бъдат документирани (например в регистър 
или счетоводна книга) и контролирани.

Организацията трябва да съхранява подходяща докумен-
тирана информация като доказателство за методите и  
резултатите и да провежда вътрешни одити през планира-
ни интервали от време. Необходимо е да се гарантира, че 
никой от одиторите няма да извършва одит на собствената 
си сфера на дейност. През планирани интервали висшето 
ръководство трябва да извършва преглед на системата за 
управление за борба с подкупването, за да се осигури ней-
ната постоянна пригодност, адекватност, ефикасност, как-
то и нейното подобряване. (БДС Компас)
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стандартизацията ще решава и 
проблемите с бежанците

Над 65,6 милиона души по света са прогонени от домове-
те си заради конфликти и преследвания до края на 2016 г. 
Освен страданието на хората, принудени да бягат, изклю-
чително тежки са последиците и за страните, приемащи 
бежанците. По време на тазгодишната среща на Комитета 
на ISO по въпросите, свързани с развиващите се страни 
(DEVCO), гости, лектори от Международния комитет на 
Червения кръст (МКЧК) и Министерството на външните 
работи на Ливан поставиха въпроса доколко експертният 
капацитет на ISO в областта на стандартизацията би могъл 
да бъде в подкрепа на развитието на решения, предназна-
чени за хуманитарни операции.
„За никого няма да бъде изненада фактът, че МКЧК редов-
но използва стандартите на ISO в своята дейност”, казва 
професор Йорг Кесерлинг, председател на Управителния 
съвет на МКЧК, по време на срещата на DEVCO. Според 
него стандартите помагат на МКЧК за постигането на по-
добра ефикасност и реакция за справяне с даден проблем. 
„Когато даден продукт, дейност или услуга отговаря на 
изискванията на стандартите на ISO, налице е обща на-
гласа, че ще бъдат удовлетворени нашите очаквания. Това 
важи за помощни средства, при производство, за системи 
за управление на документи, при проектиране на болни-
ци, инженерингови дейности и т.н.” Професор Кесерлинг 
дава като пример стандартите на ISO от серията за соци-
ална сигурност, които могат да се прилагат при евакуации 
на населението и устойчивост на общностите – въпроси, 
които са важни за МКЧК. „В областта на здравеопазването 

и правната медицина властите често се позовават на ва-
лидирания и рутинни проверки, направени в съответствие 
със стандарти на ISO, за да акцентират върху сериозността 
на своите процеси”, добавя той. Но професор Кесерлинг е 
убеден, че има още какво да се направи и счита, че МКЧК 
със своя опит в областта и налична мрежа би могъл да си 
сътрудничи с ISO и с неговите членове за разработването 
на стандарти в хуманитарната област, особено по отноше-
ние на лицата, обявени за изчезнали.
„Според данни на Агенцията за бежанците към ООН  
84 % от световната бежанска вълна бива приютена от стра-
ни от развиващия се свят”, казва Аля Аун, юрисконсулт 
по хуманитарните въпроси към Министерството на външ-
ните работи на Ливан – страна със средни доходи, която 
приема най-голям брой бежанци на човек на квадратен 
километър. „Бих искала, разказвайки за положението в 
Ливан, да Ви предоставя материал за размисъл, за да мо-
гат да се идентифицират слабостите и да се разгледат съ-
ществуващите механизми за овладяването на проблема. 
Всеки трети човек, живеещ в Ливан, е разселен или бежа-
нец. Необходимо е да се намери начин за управление на  
хуманитарните кризи и за набелязване на стратегии за  
изход от тях, дължим го на себе си и на тези хора”, подчер-
тава Аля Аун.
Ливанският план за действие при извънредни ситуации 
с бежанци обхваща основна помощ, образование, продо-
волствено осигуряване, здраве, защита, подслон, соци-
ална стабилност, енергия и вода. Въпреки че основните  



БДС Компас, брой 4/201724

Зн
а

ет
е 

л
и

, ч
е: партньори на Обединените нации предоставят важни про-

токоли и документи с указания в някои от тези области, 
стандартите на ISO разглеждат голяма част от тези въпро-
си, но извън контекста на кризата с бежанци. „Може би е 
удачно да комбинираме тези подходи, разбира се, в съот-
ветствие със стандартите и с нормите на международното 
право”, предлага още Аля Аун. Според нея стандартиза-
цията е начин за установяването на практически решения, 
които са възпроизводими и хармонизирани, които могат 
да бъдат в помощ на държавите, домакини на бежанци, 
в техните усилия да се справят с много от възникващите 
проблеми.

Срещата на DEVCO бе част от Седмицата на ISO в  
Германия, седмица на събития, включително годишната 
Генерална асамблея на ISO, която се проведе в Берлин от 
18 до 22 септември 2017 г. Седмицата на ISO премина под 
мотото „Отвори съзнанието си. Отвори се за промяна”, 
което е покана към общността да отправи поглед към бъде-
щето, обръщайки внимание на четири основни теми: опре-
деляне на бъдещите цели на стандартизацията, използване 
на нови технологии, сътрудничество с други организа-
ции и привличане на стандартизатори от ново поколение.  
(БДС Компас)



Българският институт за стандартизация  
Ви честити Рождество Христово  

и пожелава успешна 2018-та година!


